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เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์
(4 กรกฎาคม 2564)

เทิดพระเกียรติ

พระกรุณาธิคุณเพื่อการสาธารณสุขไทย
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ มีพระประสงค์ให้ปวงชนชาวไทยมีชีวิตที่ร่มเย็นเป็นสุขอยู่เสมอ
และทรงตระหนักดีว่า สิ่งส�ำคัญประการหนึ่งที่จะท�ำให้ชีวิตเป็นสุข คือ “การมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ” จึงทรงมี
ความห่วงใยในทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและโรคภัยไข้เจ็บของราษฎร และโปรดการทรงงานหลากหลายด้านที่จะช่วยเหลือ
ราษฎรให้ห่างไกลอันตรายจากโรคภัย หรือหากเกิดการเจ็บป่วยขึ้นแล้ว ย่อมสามารถดูแลรักษาผู้ป่วยให้สามารถต่อสู้กับ
โรคภัย และมีชีวิตยืนยาวได้อย่างมีคุณภาพ
b

พระเมตตาเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน b

องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์มพี ระปณิธานอันแน่วแน่ทจี่ ะแก้ปญ
ั หา
ด้านการสาธารณสุขของประเทศ โดยการรวบรวมสรรพก�ำลังจากทุกฝ่ายทัง้ ภาครัฐ
และภาคเอกชน ในการด�ำเนินงานทรงก่อตั้ง “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ขึ้น เมื่อ พ.ศ. 2529
เพื่อทรงน�ำความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการแก้
ปัญหา รวมถึงการดูแลสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศ และ
โปรดเกล้าฯ ให้ “สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์” ซึ่งทรงก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2530 เป็น
แกนน�ำในการศึกษาและวิจัยที่ได้มาตรฐานสากล โดยอาศัยการบูรณาการทาง
วิทยาศาสตร์ในโครงการวิจัยด้านต่างๆ เพื่อน�ำไปสู่การวินิจฉัย การป้องกัน และ
รักษาโรค ทั้งนี้ ทรงด�ำเนินการวิจัยในฐานะองค์ผู้อ�ำนวยการห้องปฏิบัติการวิจัย
ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และห้องปฏิบัติการวิจัยสารเคมีก่อมะเร็ง โดยมีผลงาน
ที่ได้ทรงค้นคว้าวิจัยเป็นพื้นฐานส�ำคัญไปสู่การค้นพบสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ
โดยเฉพาะโรคมะเร็งที่เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนไทย พร้อมทั้ง
ได้พระราชทานพระนโยบายให้มีการน�ำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนทั่วไป โดยสนับสนุนการพัฒนาด้าน
การแพทย์และสาธารณสุขของประเทศเป็นหัวใจหลักส�ำคัญด้วย เพื่อน�ำไปสู่
การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน
4

www.cri.or.th

ด้วยพระนโยบายนี้ ได้น�ำไปสู่งานวิจัยในหลากหลายด้านที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและรักษาโรค กระทัง่ ด�ำเนินไปสูก่ ารก่อตัง้ ศูนย์วจิ ยั ศึกษาและบ�ำบัด
โรคมะเร็ง และศูนย์วิจัยและพัฒนาชีววัตถุ รวมถึงความก้าวหน้าของงานพัฒนา
ด้านการแพทย์และสาธารณสุขอืน่ ๆ ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ศูนย์ไซโคลตรอน
และเพทสแกนแห่งชาติ และศูนย์การแพทย์ภัทรมหาราชานุสรณ์ ซึ่งต่อมา
ได้แยกออกจากมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์เป็นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และมีฐานะเป็นสถาบัน
อุดมศึกษาในก�ำกับรัฐ หน่วยงานในพระด�ำริเหล่านี้ ล้วนมุ่งปฏิบัติงานค้นคว้าวิจัย
เพื่อการดูแลสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ตลอดระยะเวลากว่า 3 ทศวรรษ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ทรงศึกษาและค้นคว้าวิจัยปัญหา
ด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งโดยตรงและทางอ้อม และทรงน�ำให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ก้าวไกลไปสู่ผลส�ำเร็จของงานวิจัยวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนนานัปการ ด้วยทรงมุ่งหวัง
ที่จะให้การพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้
ในการพัฒนาระบบสาธารณสุขและปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน

ด้านยารักษาโรค ศึกษาวิจัยสารจากผลิตภัณฑ์ธรรมชาติที่มีฤทธิ์

ทางยา เพื่อใช้ในการป้องกันและรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน
และวัณโรค รวมไปถึงศึกษาวิจัยและพัฒนายาชีววัตถุขึ้นเอง เพื่อลดการพึ่งพา
ยาน�ำเข้าจากต่างประเทศ และช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถเข้าถึงยาทีม่ ปี ระสิทธิภาพได้
ในราคาที่ไม่แพง ตลอดจนเป็นการสร้างพื้นฐานส�ำคัญ ในการพัฒนาบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ที่น�ำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า
ทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ

ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ศึกษากลไกการเกิดโรค

การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยให้ได้ผลรวดเร็ว แม่นย�ำ เพื่อประเมิน
อั ต ราความเสี่ ย งของโรค ป้ อ งกั น การเกิ ด โรคและเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการรักษา เช่น โครงการมะเร็งตับและท่อน�้ำดี (TIGER-LC) โดย
ความร่วมมือกับหน่วยงานไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

ด้านมลพิษในสิ่งแวดล้อม ศึกษาผลกระทบต่อ

สุขภาพอนามัยจากการได้รับมลพิษในสิ่งแวดล้อม เช่น การได้รับ
สารก่อมะเร็งจากควันเสียรถยนต์ ควันพิษจากธูป การปนเปือ้ นของ
มลพิษลงสูแ่ หล่งน�ำ้ การได้รบั สารหนูในเด็กตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์มารดา
เป็นต้น รวมทัง้ ปัจจัยการเกิดพิษ และการพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ เพือ่
ตรวจสอบสารพิษหรือความเป็นพิษที่เกิดขึ้น

ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม ศึกษาวิจัยเพื่อเพิ่มมูลค่าของ

ผลผลิตจากเกษตรและอุตสาหกรรม เช่น การส่งเสริมและพัฒนาการปลูกสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรในระยะต่างๆ ให้ได้สารสกัดที่มีคุณภาพส�ำหรับแปรรูปเป็นยาและ
เวชภัณฑ์ การสกัดหัวน�้ำหอมบริสุทธิ์จากดอกมหาหงส์และกุหลาบมอญ เป็นต้น
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หน่วยแพทย์ มูลนิธิ พอ.สว.
องค์ประธานสถาบันวิจยั
จุ ฬ าภรณ์ ยั ง ทรงด� ำ เนิ น งาน
เพื่ อ สุ ข ภาพที่ ดี ข องประชาชน
ทั่วประเทศ ในฐานะองค์ประธาน
กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ มู ล นิ ธิ แ พทย์ อ าสา
ส ม เ ด็ จ พ ร ะ ศ รี น ค ริ น ท ร า
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ได้
ทอดพระเนตรถึงความทุกข์ยาก
จากสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ส่งผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในชนบทที่ห่างไกลและ
กันดารทุกภูมิภาค ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หน่วยแพทย์อาสามูลนิธิ พอ.สว.
และหน่วยแพทย์พระราชทานจากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการ
ทางการแพทย์ ทั้ ง การรั ก ษาและป้ อ งกั น โรค ตลอดจนโปรดให้ นั ก วิ จั ย ของ
สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ไปร่วมปฏิบตั งิ านในพืน้ ที่ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานและ
เชิงลึกหลากหลายด้านของผูป้ ว่ ย เช่น การประกอบอาชีพ สุขอนามัย สภาพแวดล้อม
และประวัติทางพันธุกรรม ตลอดจนข้อมูลด้านสาธารณสุขและอุบัติการณ์การเกิดโรค
และน� ำ มาวิ เ คราะห์ ถึ ง กลไกส� ำ คั ญ และปั จ จั ย เสี่ ย งที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความเจ็ บ ป่ ว ย
ของประชาชน เพือ่ น�ำไปตัง้ สมมติฐานส�ำหรับการศึกษาวิจยั ในระดับห้องปฏิบตั กิ าร
ต่อไป และหาแนวทางลดปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้น

ในทุ ก พื้ น ที่ กั น ดารที่ ไ ด้ เ สด็ จ เยื อ น ยั ง ทรงน� ำ
มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ ม าร่ ว มปฏิ บั ติ ง านให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ
ประชาชนด้วย เพื่อพระราชทานการสงเคราะห์แก่ผู้ป่วย
ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสต่างๆ อาทิ ดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
ที่ทรงรับไว้ในพระอนุเคราะห์ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่ดีที่สุด
และมอบเงินพระราชทานเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จ�ำเป็นในระหว่าง
การรักษา รวมถึงเงินอุปการะเลี้ยงดูหรือมอบทุนการศึกษา
ให้แก่ครอบครัวของผู้ป่วยด้วย นับได้ว่าเป็นการพระราชทาน
ความช่ ว ยเหลื อ อย่ า งรอบด้ า นแก่ ป ระชาชนผู ้ เ ดื อ ดร้ อ น
อย่างแท้จริง
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การบรรเทาทุกข์
น�้ำพระทัยเป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นกัน ในสถานการณ์ที่ประเทศต้องประสบ
กับภัยธรรมชาติ นอกจากจะมีรบั สัง่ ให้สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ซงึ่ เป็นหน่วยงานภายใต้
มูลนิธิจุฬาภรณ์น�ำถุงยังชีพพระราชทานไปช่วยเหลือประชาชนผู้เดือดร้อนอย่าง
ทันท่วงทีแล้ว ยังมีพระเมตตาเสด็จไปยังพื้นที่ความเสียหายเพื่อพระราชทานก�ำลังใจ
ด้ ว ยพระองค์ เ อง พร้ อ มทั้ ง ทรงพระกรุ ณ าโปรดให้ ห น่ ว ยแพทย์ พ ระราชทาน
โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์ ร ่ ว มให้ บ ริ ก ารตรวจสุ ข ภาพ และมู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ ไ ปให้
การช่วยเหลือดูแลผู้เดือดร้อนด้านต่างๆ ด้วย
พระกรุณายังครอบคลุมถึงพื้นที่ในชุมชนโดยรอบ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้แก่ ชุมชนแนวคลองเปรมประชากร
และชุมชนใกล้เคียง ศูนย์สุขภาพชุมชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน เขตหลักสี่ โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ส�ำรวจ
ความต้องการของชุมชนในด้านสุขภาพ เพื่อพระราชทานยา
และอุปกรณ์ปฐมพยาบาลต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็น อันเป็นการบรรเทา
ความเดื อ ดร้ อ นในเบื้ อ งต้ น ด้ ว ยมี พ ระประสงค์ ที่ จ ะให้
ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

การบริจาคเครื่องมือแพทย์

ในยามภาวะปกติ องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังสนพระทัยที่จะดูแลไปถึงสถานพยาบาลหรือชุมชน
แห่งใดที่มีความขาดแคลนยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือทางการแพทย์ที่จ�ำเป็นต่างๆ จะมีรับสั่งให้มูลนิธิจุฬาภรณ์
จัดหาและพระราชทานในทันที ดังเช่น พระราชทานเครื่องดมยาสลบ ชนิด Desflurane Flow-ic20 แก่โรงพยาบาลหลายแห่ง
รวมถึงโรงพยาบาลสัตว์ ซึ่งเครื่องมือนี้มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการรักษาโดยการผ่าตัดส�ำหรับผู้ป่วย
และสัตว์ที่เจ็บป่วยด้วย
7
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b

พระเมตตาเผื่อแผ่ยังสรรพสัตว์ b
องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์มไิ ด้ทรงดูแลเพียงสุขภาพของประชาชนเท่านัน้
แต่ยัง ทรงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการดูแ ลช่วยเหลือสัตว์เลี้ยง และการป้ องกั น
โรคภัยต่างๆ ที่ติดต่อจากสัตว์มาสู่คน และมีพระประสงค์ท่ีจะช่วยเหลือบรรดาสัตว์
ที่เจ็บป่วย ให้รอดพ้นจากความทรมานหรือลดอัตราการเสียชีวิตลง ด้วยพระเมตตา
และพระจริ ย วั ต รที่ อ ่ อ นโยนได้ พ ระราชทานทุ น ทรั พ ย์ แ ละสละเวลาส่ ว นพระองค์
ในการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือสัตว์หลากหลายโครงการ

F ทรงด� ำ รงต� ำ แหน่ ง ประธานกรรมการขั บ เคลื่ อ น

การด�ำเนินงาน โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธานฯ ให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงสัตว์
การฉีดวัคซีน ลดการกระจายโรคและควบคุมประชากรสุนขั จรจัด และ
มีพระด�ำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก่อตั้ง “ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัด
นครชัยบุรินทร์” เป็นศูนย์ต้นแบบการดูแลสุนัขจรจัด การควบคุม
โรคพิษสุนขั บ้า และควบคุมการขยายพันธุข์ องสุนขั จรจัดอย่างยัง่ ยืน
นอกจากนี้ ยังทรงงานแบบบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่าย
จากองค์กรชั้นน�ำของต่างประเทศ จึงท�ำให้ประเทศไทยได้รับ
เกียรติจากองค์การอนามัยโลกให้เป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปั ญ หาโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในภู มิ ภ าคเอเชี ย ด้ ว ยมี พ ระปณิ ธ าน
อันแน่วแน่ทจี่ ะให้โรคพิษสุนขั บ้าหมดไปจากประเทศไทย ซึง่ สอดรับ
กับเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกในการก�ำจัดโรคพิษสุนัขบ้า
ให้หมดไปภายใน พ.ศ. 2573 ตลอดจนยังทรงมีบทบาทในฐานะ
องค์ผู้น�ำในการด�ำเนินงานในเวทีระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่อง
โดยเมื่ อ พ.ศ. 2561 องค์ ก ารอนามั ย โลก (World Health
Organization-WHO) ยั ง ได้ ก ราบทู ล เชิ ญ ให้ ท รงร่ ว มในพิ ธี เ ปิ ด
การประชุม “การขับเคลือ่ นความก้าวหน้าเพือ่ ก�ำจัดโรคพิษสุนขั บ้า”
(Driving Progress towards Rabies Elimination) ณ สหพันธ์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
F มีพระด�ำริให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กอ่ ตัง้ “โรงพยาบาลสัตว์
ทิพย์พิมาน” รักษาสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่วยอนาถา ท�ำวิจัยด้าน
การรักษา และออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทาน
F โปรดเกล้าฯ ให้จัดหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์
ลงพื้นที่ให้บริการตรวจรักษาสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชน ในการปฏิบัติงาน
ของมูลนิธิ พอ.สว. และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
F ทรงก่ อ ตั้ ง กองทุ น รั ก ษาพยาบาลสั ต ว์ ป ่ ว ยอนาถา
ตั้ ง แต่ พ.ศ. 2556 เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ค่ า ใช้ จ ่ า ยในการรั ก ษาสั ต ว์
ซึ่งปัจจุบันมีชื่อว่า “มูลนิธิทิพย์พิมานเพื่อสัตว์ป่วยและสัตว์
ไร้ทพ
ี่ งึ่ ในพระอุปถัมภ์ฯ” โดยมีพระด�ำริให้จดั ท�ำผลิตภัณฑ์ของใช้
“ดร.น�้ำใจ” ออกจ�ำหน่าย เพื่อช่วยระดมทุนอีกทางหนึ่ง
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“ . . . ห า ก ป ร ะ ช า ช น ไ ด้ รั บ ค ว า ม รู้
ในการดูแ ลสัต ว์เ ลี้ ยงและสุ ข ภาพอนามัย
ของตัวเองอย่างถูกต้อง ก็จะช่วยลดการเกิ ด
โรคภัยต่างๆ ได้…
...เพราะหากประชาชนมี สุ ข ภาพที ด่ ี
ก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข”

b

น�้ำพระทัยสู้ภัยโควิด-19 b

ตลอดระยะเวลากว่าหนึ่งปีที่ทั่วโลกต้องประสบ
กับวิกฤติการณ์จากการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ “ไวรัส
โคโรนา 2019” (โควิด-19) ทีค่ กุ คามอย่างรุนแรงต่อสุขภาพ
และส่งผลต่อการด�ำรงชีวิตของประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง
และทวีความรวดเร็วในการแพร่เชื้อขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่ง
มีจ�ำนวนผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตทั่วโลกรวมกันนับไม่ถ้วน
ส�ำหรับประเทศไทยก็ตกอยู่ในภาวะวิกฤตินี้เช่นเดียวกัน แม้ว่า
หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนได้รว่ มต่อสูใ้ นทุกวิถที าง
แต่สถานการณ์ยังเป็นที่น่าวิตกอย่างมาก เนื่องจากขณะนี้
ยังไม่สามารถคาดคะเนได้วา่ การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
จะประสบความส�ำเร็จได้อย่างชัดเจนเมื่อใด
จากสถานการณ์ความรุนแรงเช่นนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงห่วงใยประชาชนคนไทยเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่
เกิดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสร้ายแรง เมื่อ พ.ศ. 2563 ทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมกับพระราชทาน
ความช่วยเหลือด้านการแพทย์อย่างต่อเนื่องมาเป็นล�ำดับ โดยเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563 พระราชทานพระวโรกาสให้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และ
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)
เข้าเฝ้า

ในการนี้ มีพระด�ำรัสพระราชทานก�ำลังใจในการปฏิบัติงานของ ศบค. ทรงพร้อมที่จะพระราชทานความช่วยเหลือ
ในด้านต่างๆ เพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ รวมถึงทรงแสดงความห่วงใยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของคณะแพทย์ พยาบาล และ
บุคลากรทางการแพทย์ทเี่ สียสละเพือ่ ร่วมกันช่วยเหลือผูป้ ว่ ยอย่างน่าชืน่ ชม ตลอดจนทรงให้ความส�ำคัญในการปฏิบตั งิ านของ
บุคลากรในทุกภาคส่วนที่ต้องรับภาระและความเสี่ยงสูงในการเป็นแนวหน้าต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
รวมถึงโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ต้องดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มีพระกรุณาธิคุณในการพระราชทานความช่วยเหลือ
ทั้งด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
ยา และเวชภัณฑ์
F พระราชทานความช่ ว ยเหลื อ แก่ โรงพยาบาล

ต่างๆ โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จดั หาเครือ่ งช่วยหายใจ
จ�ำนวน 10 เครื่อง พระราชทานแก่โรงพยาบาลในต่างจังหวัด
จ� ำ นวน 5 เครื่ อ ง และส� ำ รองไว้ ที่ โรงพยาบาลจุ ฬ าภรณ์
อี ก 5 เครื่ อ ง เพื่ อ ให้ โรงพยาบาลต่ า งๆ ในกรุ ง เทพฯ
และปริมณฑล สามารถขอความอนุเคราะห์และน�ำไปใช้ได้
ในกรณีที่เครื่องมือไม่เพียงพอต่อจ�ำนวนผู้ป่วย
เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563 นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
เป็นผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจ จ�ำนวน 5 เครื่อง และ
เจลแอลกอฮอล์พระราชทาน จ�ำนวน 10,000 ขวด
F พระราชทานเจลแอลกอฮอล์ จ�ำนวน 20,000 ขวด

แก่โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ โดยโปรดให้
โรงงานผลิตเภสัชภัณฑ์ในพระด�ำริ ภายใต้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
พัฒนาสูตรเจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่ได้มาตรฐาน และเพิ่มก�ำลัง
การผลิตในภาวะที่ก�ำลังขาดแคลน เพื่อช่วยเหลือและรองรับ
ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชน
เพื่อประสิทธิภาพของการป้องกันโรคระบาดนี้ร่วมกัน

F พระราชทานยาต้ า นไวรั ส “ฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์ ”

(Favipiravir) จ�ำนวน 70,000 เม็ด แก่ นายแพทย์เกียรติภูมิ
วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ
รองปลัดกรุงเทพมหานคร และพลโทชาญชัย ติกขะปัญโญ
เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ต�ำหนักทิพย์พิมาน อ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
เพื่อน�ำไปแจกจ่ายส�ำหรับรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ในพื้นที่
กรุงเทพฯ ต่อไป
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ในยามคั บ ขั น เช่ น นี้ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ ดั ง เช่ น เครื่ อ งช่ ว ยหายใจ
มีความส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิง่ ต่อการดูแลรักษาชีวติ ของผูป้ ว่ ย กอปรกับจ�ำนวน
ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอต่ อ การให้ บ ริ ก ารผู ้ ป ่ ว ย โดยเมื่ อ วั น ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ได้พระราชทานเครื่องช่วยหายใจอีกจ�ำนวน 4 เครื่อง แก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล
รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งพระราชทาน
ยาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จ�ำนวน 50,000 เม็ด แก่ นายแพทย์ณรงค์ สายวงศ์
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อน�ำไปใช้ในการรักษาผู้ป่วยต่อไป
เครื่องช่วยหายใจทั้ง 4 เครื่องนี้ มีพระวินิจฉัยคัดเลือกด้วยพระองค์เอง
เนื่องจากมีศักยภาพและประสิทธิภาพสูงในการรักษา อีกทั้งตัวเครื่องยังติดตั้ง
บนรถเข็นสามารถเคลื่อนย้ายให้บริการแก่ผู้ป่วยได้สะดวก สามารถใช้งานได้
เป็นระยะเวลานานแม้สถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลายลง และยังมีสมรรถนะ
ในการใช้งานให้การดูแลผู้ป่วยที่ต้องการใช้เครื่องช่วยหายใจอย่างต่อเนื่องด้วย

นอกจากนี้ ได้ทรงรับฟังการถวายรายงานสถานการณ์
การแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 ในประเทศไทย จาก
นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) โดย
มีพระด�ำรัสพระราชทานก�ำลังใจแก่ ศบค. แพทย์ พยาบาล
และบุคลากรทางการแพทย์ทกุ ภาคส่วน ทีเ่ ป็นก�ำลังหลักทุม่ เท
ในการท�ำงานเพือ่ ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคโควิด-19 อย่างเต็มก�ำลัง
ความสามารถ และพระราชทานก�ำลังใจแก่ประชาชน และ
ผู้ติดเชื้อให้หายเป็นปกติโดยเร็ว

ใ นเวลาต่ อ มา เกิ ด สถานการณ์ แ พร่ ร ะบาดโรค

โควิ ด -19 ไปยั ง เรื อ นจ� ำ และทั ณ ฑสถาน รวม 19 แห่ ง
จึงทรงพระกรุณาโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองประธานกรรมการบริ ห ารสถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ และ
รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายบริหารและอาคาร
สถานที่ เป็ น ผู ้ แ ทนพระองค์ ม อบยาฟาวิ พิ ร าเวี ย ร์
(Favipiravir) พระราชทาน จ� ำ นวน 30,000 เม็ ด แก่
นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบ ดีก รมราชทัณ ฑ์ เมื่ อวั น ที่
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เพื่อน�ำไปรักษา
ผู ้ ต ้ อ งขั ง ที่ ติ ด เชื้ อ ในเขตกรุ ง เทพฯ ด้ ว ยพระประสงค์ เ พื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ผู ้ ป ่ ว ย
ที่ ด ้ อ ยโอกาสให้ เข้ า ถึ ง การบริ ก ารด้ า นสาธารณสุ ข ได้ อ ย่ า งเท่ า เที ย มตามหลั ก
มนุษยธรรม อีกทั้งเป็นการแบ่งเบาภาระของภาครัฐ และบรรเทาความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นกับประชาชน
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โรงพยาบาลสนาม
ด้วยพระประสงค์ที่จะแบ่งเบาภาระของหน่วยงาน
ภาครัฐในการจัดหาพื้นที่ส�ำหรับการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ที่ มี จ� ำ นวนเพิ่ ม มากขึ้ น จึ ง มี พ ระด� ำ ริ ใ ห้
โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ร่วมกับกองทัพอากาศ (ดอนเมือง)
จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยโรคโควิด-19
จ�ำนวน 150 เตียง ณ สนามกีฬาจันทรุเบกษา กองทัพอากาศ
ดอนเมือง กรุงเทพฯ พร้อมให้การสนับสนุนอุปกรณ์และ
เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาที่ดี
ที่สุดด้วย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2564 ที่ผ่านมา

ถุงยังชีพพระราชทาน
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังส่ง
ผลกระทบไปถึ ง ระบบเศรษฐกิ จ โดยรวมของประเทศ
มีประชาชนเป็นจ�ำนวนมากต้องประสบปัญหาการประกอบ
อาชีพหรือถูกยกเลิกจ้างงาน ท�ำให้ขาดรายได้ในการเลีย้ งชีพ
ส�ำหรับตนเองและครอบครัว เพื่อเป็นการบรรเทาความ
เดือดร้อนและช่วยเหลือในเบื้องต้น นอกจากองค์ประธาน
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จะโปรดให้โรงพยาบาลจุฬาภรณ์น�ำ
ถุงยังชีพพระราชทานมอบให้กับชุมชนใกล้เคียงโดยรอบในเขตหลักสี่แล้ว ยังทรงห่วงใยไปถึงประชาชนในพื้นที่ต่างจังหวัด
ที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนในวงกว้างด้วยเช่นกัน โปรดให้สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์น�ำสิ่งของพระราชทานต่างๆ
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคและยาสามัญประจ�ำบ้านที่จ�ำเป็นกว่า 1,600 ชุด ไปมอบให้แก่ราษฎรและพระภิกษุ
ในพืน้ ทีโ่ ครงการทับทิมสยามของสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ ซึง่ อยูใ่ นจังหวัดตราด สระแก้ว สุรนิ ทร์ ศรีสะเกษ และนครศรีธรรมราช
รวมถึงมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หน้ากากอนามัย และข้าวอินทรีย์แปลงนาสาธิต ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน
ระดับประถมและมัธยมศึกษาในพื้นที่ดังกล่าวรวมกว่า 30 แห่ง ด้วยพระประสงค์ที่จะให้ประชาชนก้าวผ่านวิกฤติการณ์ครั้งนี้
ไปด้วยกัน
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องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ยังมีพระเมตตา และพระราชทาน
ความห่วงใยไปถึงสุขภาพของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ทั้งหลาย ซึ่งเป็นแนวหน้าในการต่อสู้ และเป็นก�ำลังส�ำคัญหลักในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยโรคโควิด-19 จึงทรงประกอบอาหารพระราชทานแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
จังหวัดที่ทรงงานและที่ประทับ ได้แก่ โรงพยาบาลปากช่องนานา โรงพยาบาล
มหาราชนครราชสีมา และโรงพยาบาลสนาม ที่อาคารชาติชายฮอล์ สนามกีฬา
เฉลิ ม พระเกี ย รติ 80 พรรษา จั ง หวั ด
นครราชสี ม า เมื่ อ วั น ที่ 19 เมษายน
พ.ศ. 2564 เพือ่ ให้ได้รบั ประทานอาหาร
ที่ ป รุ ง สุ ก ใหม่ ถู ก สุ ข อนามั ย และมี
สารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ตลอดจนมีพระด�ำรัสชืน่ ชมการปฏิบตั งิ าน
และพระราชทานก�ำลังใจให้แก่ทกุ คนทีเ่ สียสละร่วมกันช่วยเหลือผูป้ ว่ ยในช่วงวิกฤติ
ความตอนหนึ่งว่า “...ขอสรรเสริญแพทย์ พยาบาล ข้าราชการของทุกจังหวัด
ที่มาช่วยคนป่วย ซึ่งบางคนก็ติดไปเลย นับว่าเป็นผู้ที่เสียสละมาก ก็หวังว่าทุกคนใกล้จะผ่านแล้ว เราต้องผ่านให้ได้ อยากให้
ทุกคนมีก�ำลังใจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และพระราชทาน
รถเคลื่อนที่ส�ำหรับรักษาไปหลายคัน...ทุกคนต้องช่วยเหลือกันเองด้วย ช่วยเหลือ
ผู้ป่วยด้วย ขอให้ฟันฝ่าเรื่องนี้ไปให้ได้ และเราก็เต็มใจช่วยเสมอ เพราะในหลวง
รัชกาลที่ 9 สอนให้เรารักประชาชน...”
นอกจากนี้ ยังทรงห่วงใยและตระหนักถึงความเดือดร้อนในการด�ำรงชีวิต
ของประชาชน จึงโปรดให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล รองประธาน
กรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ฝ่ายบริหารและอาคารสถานที่ เป็นผู้เชิญข้าวสารพระราชทานจากโครงการ
ซแรย์ อทิตยา จังหวัดสุรินทร์ (โครงการในพระด�ำริ
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิตคิ ณ
ุ )
จ�ำนวน 2,000 กิโลกรัม มอบให้ นางวัลยา วัฒนรัตน์
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เมือ่ วันที่ 8 พฤษภาคม
พ.ศ. 2564 ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
เพื่อน�ำไปมอบให้แก่ผู้ที่อยู่ระหว่างการกักตัว
สังเกตอาการจากโรคโควิด-19 ต่อไป

การดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศ แม้เป็นการทรงงานที่หนัก แต่ด้วยน�้ำพระทัยและ
พระเมตตาอันไม่สิ้นสุด ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงอุทิศและทุ่มเทพระองค์อย่างมิทรงย่อท้อ
ด้วยพระกรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่จะทรงช่วยให้ระบบสาธารณสุขของประเทศชาติมีความแข็งแกร่ง
อย่างแท้จริงตลอดไป

“ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน”
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ธ ดั่งดวงประทีป

พิธีบวงสรวงและร�ำสดุดีท้าวสุรนารี ประจ�ำปี 2564
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จ พระเจ้ า น้ อ งนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี เสด็จไปในงานพิธบี วงสรวงและร�ำสดุดที า้ วสุรนารี
(คุณย่าโม) ประจ�ำปี 2564 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
อ�ำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เมือ่ วันที่ 23 มีนาคม
พ.ศ. 2564 โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครราชสีมา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอธิบดีผู้พิพากษา
ภาค 3 แม่ทัพภาคที่ 2 ผู้บัญชาการต�ำรวจภูธรภาค 3 นายก
เหล่ากาชาดจังหวัดนครราชสีมา และประชาชนจ�ำนวนมาก
เฝ้ารับเสด็จ

ในการนี้ ทรงวางพานบายศรีถวายสักการะอนุสาวรีย์
ท้าวสุรนารี ณ บริเวณหน้าประตูชุมพล และพระราชทาน
ผ้าสไบแก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา เพือ่ อัญเชิญขึน้ ห่ม
อนุสาวรียท์ า้ วสุรนารี พร้อมพระราชทานผ้าสไบแก่นายอ�ำเภอ
ทั้ง 32 อ�ำเภอในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อน�ำไปเปลี่ยนให้
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีประจ�ำอ�ำเภอต่างๆ
อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีที่ประตูชุมพลแห่งนี้ ชาวจังหวัด
นครราชสีมาได้พร้อมใจกันสร้างขึ้นจนแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2477
และน�ำอัฐิของท้าวสุรนารีมาบรรจุไว้ที่ฐานรองรับ เพื่อเป็น
การสักการะในคุณงามความดีของวีรสตรีไทย และเพื่อร�ำลึก
ถึงวีรกรรมความกล้าหาญและความเสียสละของท่าน รวมถึง
เหล่าบรรพบุรุษของชาวนครราชสีมา ซึ่งช่วยให้ประเทศชาติ
ได้อยู่รอดปลอดภัย อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีเปรียบดั่งศูนย์รวม
จิตใจชาวนครราชสีมา ทางจังหวัดจึงจัดงานสมโภชเป็นประจ�ำ
ทุกปีจวบจนถึงปัจจุบัน
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จากนั้ น ได้ ท อดพระเนตร
การแสดงร�ำบวงสรวงท้าวสุรนารี โดย
สตรีชาวจังหวัดนครราชสีมาจากหลาย
ภาคส่ ว นที่ พ ร้ อ มเพรี ย งกั น แต่ ง กาย
ชุดไทยบรมพิมานสีนำ�้ เงินและคาดสไบ
สีทอง โดยใช้กระบวนท่าร�ำในรูปแบบ
นาฏศิ ล ป์ ไ ทยมาตรฐาน พร้ อ มทั้ ง น� ำ
ท� ำ นองเพลงและเนื้ อ ร้ อ งไปผสมกั บ
ดนตรีมโหรีโคราช อันเป็นเอกลักษณ์
ท้องถิ่นและศิลปะพื้นบ้าน

จังหวัดนครราชสีมานี้ นับได้ว่าเป็นพื้นที่ทรงงาน
อีกแห่งหนึ่งขององค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ โดยทรงมี
ที่ประทับ ณ ต�ำหนักทิพย์พิมาน ต�ำบลโป่งตาลอง อ�ำเภอ
ปากช่อง และในพื้นที่เดียวกันนี้ ยังเป็นที่ตั้งของ “หอศิลป์
พิมานทิพย์” ซึง่ เป็นสถานทีร่ วบรวมผลงานจากพระอัจฉริยภาพ
ทางศิลปะของพระองค์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจแก่อนุชน
ในคุณค่าของศิลปะ และการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
และในบริเวณใกล้เคียงกัน ได้ทรงก่อตัง้ “โรงพยาบาลสัตว์
ทิพย์พิมาน” ซึ่งเป็นโรงพยาบาลสัตว์ที่ดีที่สุดในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ เพื่อให้บริการรักษาและช่วยเหลือสัตว์ป่วยต่างๆ
นอกจากนั้ น ยั ง มีรับสั่ง ให้ทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและ
เจ้ า หน้ า ที่ จ ากโรงพยาบาลสั ต ว์ ทิ พ ย์ พิ ม านไปปฏิ บั ติ ง าน
ดูแลสัตว์ป่วยไร้ที่พึ่งที่ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดนครชัยบุรินทร์
บนถนนมิตรภาพ ในอ�ำเภอปากช่องอีกด้วย ซึ่งการโปรดเกล้าฯ
ให้มีโรงพยาบาลสัตว์ในพระอุปถัมภ์เช่นนี้ เป็นพระกรุณา
อย่างหาที่สุดมิได้ เนื่องจากได้สร้างประโยชน์แก่ประชาชน
ชาวจั ง หวั ด นครราชสี ม า อี ก ทั้ ง สั ต ว์ ป ่ ว ยและสั ต ว์ ไร้ ที่ พึ่ ง
ทั้งหลาย
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การประชุมความก้าวหน้าการด�ำเนินงาน
ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

องค์ประธานสถาบันวิจยั จุฬาภรณ์ทรงริเริม่ ส่งเสริม
และพัฒนาโครงการต่างๆ ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ
ทรงติดตามการด�ำเนินงานทั้งหลายโดยสม�่ำเสมอตลอดมา
โดยเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้เสด็จไปทรงเป็น
ประธานในการประชุมกรรมการบริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ครั้งที่ 1/2564 ณ หอศิลป์พิมานทิพย์ อาคาร 2 อ�ำเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา โดยทรงด�ำเนินการประชุมและทรงรับฟัง
การถวายรายงานผลความคื บ หน้ า งานด้ า นต่ า งๆ ของ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ อาทิ ด้านงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2565 รายงานการเงินประจ�ำปี
ที่ผ่านมา ผลการด�ำเนินงานและความก้าวหน้ากิจกรรมและ
โครงการของส�ำนักกิจกรรมพิเศษ ตลอดจนการพิจารณางาน
ที่เกี่ยวข้องของสถาบันฯ ตามล�ำดับ
ตลอดระยะเวลา 34 ปี สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ได้นอ้ มน�ำพระปณิธานและพระนโยบายขององค์ประธาน
สถาบั น วิ จั ย จุ ฬ าภรณ์ ม าเป็ น เป้ า หมายสู ง สุ ด ในการ
ด�ำเนินงานผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ดังนี้

งานวิจัย
ด�ำเนินงานวิจัยเพื่อน�ำผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและเพื่อความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ มุ่งหวังลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ
เพิม่ มูลค่าผลผลิตและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ปกป้องสิง่ แวดล้อม
รวมทัง้ แก้ไขปัญหาด้านการแพทย์และสาธารณสุข สิง่ แวดล้อม
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยมีแผนการด�ำเนินงานที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
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การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อ
ตอบโจทย์ การสร้ า งองค์ ค วามรู ้ พื้ น ฐานของประเทศและขี ด ความสามารถ
ทางเทคโนโลยี ในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านอาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ
และเทคโนโลยีการแพทย์
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มุ่งด�ำเนินงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ผ่านโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการรอบด้าน ได้แก่ ด้านสารธรรมชาติ และสารสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์ทาง
ชีวภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ ด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ด้านโรคติดต่อ
ด้ า นสารชี ว วั ต ถุ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์ ธ รรมชาติ เ พื่ อ พั ฒ นาเป็ น ยาและผลิ ต ภั ณ ฑ์
เสริมสุขภาพ และด้านโรคมะเร็ง ตลอดจนโครงการวิจัยเพื่อการสร้างองค์ความรู้
พื้นฐาน ด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ เพื่อน�ำไปสู่การประยุกต์ใช้
นอกจากนี้ ยังด�ำเนินการโครงการขนาดใหญ่ที่มีส่วนสนับสนุนด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย งานวิจัยต่อยอด
เฉพาะทาง ได้แก่ โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนายาชีววัตถุและยาสังเคราะห์และกึ่งสังเคราะห์ และการศึกษาวิจัยข้าว บูรณาการ
เพื่อเพิ่มคุณค่าข้าวไทย รวมถึงโครงการวิจัยขนาดใหญ่ ได้แก่ การจัดท�ำโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์เพื่อการวิจัย
และพัฒนายา การจัดตั้งคลังชีววัตถุ และการวิจัยเรื่องมะเร็งตับและท่อน�้ำดี และมะเร็งชนิดอื่นๆ ด้วย

งานวิชาการ
มุ่งผลิตบุคลากรทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับสูง พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อรองรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีที่มีอยู่และจะทวีคูณมากขึ้นในอนาคต ซึ่งมีความสอดคล้องอย่างยิ่งกับ
นโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างสมรรถนะและปริมาณของทรัพยากรบุคคล
อั น เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ยิ่ ง ในการพั ฒ นาประเทศอย่ า งยั่ ง ยื น โดยด� ำ เนิ น งาน
ผ่ า นกิ จ กรรมหลากหลายรู ป แบบ
อาทิ การสัมมนาและบรรยายพิเศษ
ด้านเคมี วิทยาศาสตร์ชวี ภาพ พิษวิทยา
สิ่ ง แวดล้ อ ม และเทคโนโลยี ชี ว ภาพ
เพือ่ พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉพาะทาง การจัดการศึกษา
และฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการและความปลอดภัย
ในการใช้สารเคมี ภายใต้การด�ำเนินงานของ “ศูนย์อนามัยสิ่งแวดล้อมและ
พิษวิทยานานาชาติ” (International Centre for Environmental Health and
Toxicology-ICEHT) ซึ่งเป็นศูนย์ความร่วมมือขององค์การอนามัยโลก ด้านการ
พัฒนาศักยภาพของประเทศด้านบุคลากร และงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์อนามัย
สิง่ แวดล้อมและพิษวิทยา และศูนย์กลางการฝึกอบรมด้านความปลอดภัยของสารเคมี
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และขีดความสามารถด้าน
สารเคมีแก่บุคลากรของประเทศไทย และประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
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นอกจากนี้ สถาบันฯ ยังได้จดั การประชุมระดับนานาชาติขนึ้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูแ้ ละวิทยาการความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทที่ นั สมัยทัดเทียม
กับสากล อาทิ การประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ และ
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติเฉพาะด้าน เช่น โรคมะเร็ง เป็นต้น

งานพัฒนาสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตประชาชน
ด�ำเนินโครงการพัฒนาเพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนในชนบท
อย่างครบวงจร ซึง่ ครอบคลุมทัง้ การฟืน้ ฟูสภาพแวดล้อมทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากพิบตั ภิ ยั
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาพื้นที่สาธารณะและที่อยู่อาศัย
ภายใต้โครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 1-12 ในภาคใต้ โครงการทับทิมสยาม 01-08
ในภาคตะวั น ออกและตะวันออกเฉียงเหนือ และโครงการชุมชนบ้า นน�้ำใส
ในจังหวัดพังงา อีกทั้งยังน�ำความรู้และเทคโนโลยีไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพต่างๆ ตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่แต่ละโครงการด้วย อาทิ การปลูก
และแปรรูปสมุนไพร การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ
โครงการเซรามิก และโครงการศิลปาชีพ เป็นต้น เพื่อเป็นการเพิ่มพูนรายได้และ
เสริมสร้างเศรษฐกิจให้ทอ้ งถิน่ ประชาชน
จึงมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นอย่างยั่งยืน
ในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ทางทะเล ได้ด�ำเนินการ “โครงการ
อุทยานใต้ทะเล จุฬาภรณ์ 36” บริเวณ
หมูเ่ กาะสุรนิ ทร์ เกาะสิมลิ นั เกาะบอน และเกาะตาชัย ซึง่ มีแนวประการังทีส่ วยงาม
ระดับโลก ให้คงอยู่ในสภาพที่อุดมสมบูรณ์เหมาะส�ำหรับการท่องเที่ยว โดยจัด
ฝึกอบรมนักด�ำน�ำ้ เพือ่ การอนุรกั ษ์ใต้ทะเลทุกปี เพือ่ เป็นก�ำลังส�ำคัญในการซ่อมแซม
และวางทุ่นผูกเรือในแนวปะการัง และจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์ปะการังทุกช่วง
ปิดภาคเรียนฤดูร้อนด้วย เพื่อปลูกจิตส�ำนึกให้เยาวชนไทยเห็นความส�ำคัญของ
สิ่งมีชีวิตใต้ทะเล ตลอดจนมีความรักและหวงแหนสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ในยามที่ประเทศประสบกับสาธารณภัยทั้งพิบัติภัยจากธรรมชาติรูปแบบต่างๆ หรือสถานการณ์
การแพร่เชื้อโรคระบาดโควิด-19 ดังที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน ได้ด�ำเนินการจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็น และลงพื้นที่
มอบถุงยังชีพพระราชทานโดยเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนทั่วประเทศ
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้มุ่งมั่นขับเคลื่อนการด�ำเนินงานตามแนวพระนโยบาย โดยน�ำความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ ใช้ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในประเทศ ซึง่ ปรากฏเป็นผลงานพัฒนามากมาย มีความก้าวหน้า เป็นทีป่ ระจักษ์และยอมรับทัง้ ในระดับชาติ
และนานาชาติ
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งานวิจัย
สนองพระประสงค์

บทบาทของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากฟ้าทะลายโจร
ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

“ฟ้าทะลายโจร” เป็น 1 ใน 3 พืชสมุนไพร (ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน และไพล)
ที่สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้ด�ำเนินการปลูกภายใต้ “โครงการการน�ำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ม าใช้ เ พื่ อ พั ฒ นาศั ก ยภาพของสตรี ” ของส� ำ นั ก วิ จั ย /วิ ช าการ
ทีโ่ ครงการทับทิมสยาม 05 อ�ำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ซึง่ อยูภ่ ายใต้การดูแล
ของส�ำนักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้เป็นแหล่ง
ปลูกสมุนไพรอินทรีย์เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่โรงพยาบาลวังน�้ำเย็นและโรงพยาบาล
เจ้ า พระยาอภัยภูเบศร สมุนไพรขมิ้นชันและไพลมีการน�ำมาใช้อย่างแพร่หลาย
ทัง้ เป็นเครือ่ งเทศและใช้ในการนวดแผนโบราณ จึงไม่มปี ญ
ั หาการจัดจ�ำหน่ายสมุนไพร
ชนิดนี้ แต่ในระยะแรกๆ ของโครงการฯ ความสนใจในการใช้สมุนไพรยังมีไม่มาก
ฟ้าทะลายโจรจึงมีการน�ำมาใช้น้อยและราคาที่ขายได้ไม่สามารถสู้ราคาวัตถุดิบ
ฟ้าทะลายโจรที่มีจ�ำหน่ายในตลาดสมุนไพรได้ แม้ว่าฟ้าทะลายโจรในโครงการฯ
จะมีคุณภาพดีกว่ามาก
ดังนั้น ห้องปฏิบัติการวิจัยเภสัชวิทยา สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จึงน�ำผลผลิตทั้งหมดไปท�ำการศึกษาวิจัยอย่าง
ลึกซึ้งและรอบด้าน ตั้งแต่การปลูก การเก็บเกี่ยว การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยา รวมถึงการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่มีคุณภาพ เพื่อให้ราษฎรในหมู่บ้านมีรายได้จากการปลูกฟ้าทะลายโจรต่อไป ซึ่งฟ้าทะลายโจรเป็น
สมุนไพรที่จัดอยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ยาสมุนไพร) ครั้งแรกตั้งแต่เมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีข้อบ่งใช้เพื่อบรรเทา
อาการเจ็บคอและโรคหวัด รวมทั้งบรรเทาอาการท้องเสียที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ
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ผลงานวิจัย “สมุนไพรฟ้าทะลายโจร”
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ได้ด�ำเนินการศึกษาวิจัยสมุนไพร
ฟ้าทะลายโจรอย่างต่อเนื่อง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั
มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ ใ นระดั บ
นานาชาติ 12 ชิ้นงาน ผลงาน
จดอนุ สิ ท ธิ บั ต ร 3 ชิ้ น งาน
ได้องค์ความรู้ใหม่ ซึ่งน�ำไปสู่
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆ
เช่น สบู่เหลวล้างมือฆ่าเชื้อจุลชีพ และแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งได้มีการผลิตเพื่อใช้ภายในสถาบันฯ ตั้งแต่
เดือนเมษายน พ.ศ. 2563 จนถึงปัจจุบัน และองค์ความรู้ในด้านการเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การพัฒนาวิธีการสกัดเพื่อให้ได้
สารออกฤทธิ์สูง การแยกสารส�ำคัญและท�ำให้บริสุทธิ์เพื่อใช้เป็นสารมาตรฐานในการควบคุมคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
การศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของสารส�ำคัญและสารสกัด รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดเพื่อใช้ในการรักษาโรค
เป็นต้น
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ความร่วมมือกับภาครัฐ
คณะนักวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์สารส�ำคัญ
4 ชนิด ได้แก่ andrographolide (AP1), 14-deoxy-11,12-didehydroandrographolide
(AP3), neoandrographolide (AP4) และ 14-deoxyandrographolide (AP6)
ในฟ้าทะลายโจร และท�ำการศึกษาฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาอย่าง
รอบด้าน ดังนั้น จึงได้รับเชิญจากส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
กระทรวงอุตสาหกรรม และกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุ ข ให้ เ ป็ น ผู ้ เชี่ ย วชาญหลั ก ในการก� ำ หนดมาตรฐาน
ของสารสกัดฟ้าทะลายโจรผงแห้ง มาตรฐานเลขที่ มอก. 2928-2562
ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อันเป็น
การยกระดับมาตรฐานสมุนไพรไทยเพื่อใช้ภายในประเทศและการส่งออก
สถาบันฯ จึงได้ท�ำการ
พัฒนาสารสกัดฟ้าทะลายโจร
ที่มีคุณภาพ มีปริมาณสารส�ำคัญที่แน่นอน เพื่อน�ำไปใช้ในการศึกษา
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาและพิษวิทยาต่างๆ โดยเฉพาะได้มีความสนใจ
ในเรือ่ งมะเร็งท่อน�ำ้ ดีในคนไทย ซึง่ ผลงานวิจยั เบือ้ งต้นในหลอดทดลอง
พบว่า สารสกัดฟ้าทะลายโจร และสารส�ำคัญสามารถยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งชนิดนี้ได้ โดยยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์
และท�ำให้เซลล์มะเร็งตายแบบ apoptosis จากนั้น จึงมีความสนใจที่จะ
ท�ำการศึกษาวิจัยต่อเนื่องในทางคลินิกในผู้ป่วยมะเร็ง
ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่มีการใช้ในคนเพื่อรักษาไข้หวัดอยู่แล้ว
แต่ข้อมูลการศึกษาเกี่ยวกับปริมาณยาที่เข้าสู่ร่างกายยังมีไม่มาก ท�ำให้การก�ำหนดปริมาณยาที่จะให้ในผู้ป่วยท�ำได้ยาก
สถาบันฯ จึงได้นำ� ฟ้าทะลายโจรชนิดแคปซูลผงหยาบไปท�ำการศึกษาเภสัชจลนศาสตร์ เพือ่ น�ำข้อมูลไปใช้ในการก�ำหนดขนาด
และระยะเวลาที่ใช้ในผู้ป่วยมะเร็งท่อน�้ำดีได้ ผลการวิจัยพบว่า ในอาสาสมัครสุขภาพดี ในขนาดที่ใช้มีความปลอดภัย
โดยข้อมูลที่ได้นี้จัดเป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ท�ำให้ทราบปริมาณยาที่แน่นอนในร่างกาย หลังจากรับประทานฟ้าทะลายโจรชนิด
ผงหยาบเข้าไป
ต่ อ มา ข้ อ มู ล นี้ ไ ด้ ถู ก น� ำ ไปใช้ ใ นการก� ำ หนด
ขนาดยาในการศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโคโรนา 2019 ของ
ฟ้าทะลายโจรในผูป้ ว่ ยติดเชือ้ ซึง่ เป็นการด�ำเนินงานร่วมกัน
ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การ
เภสัชกรรม และโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยสถาบันฯ
ได้ท�ำการวิเคราะห์ปริมาณสารส�ำคัญ 4 ชนิด ในแคปซูล
สารสกัดฟ้าทะลายโจร ซึง่ ผลิตโดยบริษทั ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย
จ�ำกัด (บริษทั ร่วมทุนขององค์การเภสัชกรรม) และอยูร่ ะหว่าง
การศึกษาเภสัชจลนศาสตร์เพิ่มเติมในอาสาสมัครสุขภาพดี
ที่ มี ก ารเปรี ย บเที ย บการใช้ ส ารสกั ด ฟ้ า ทะลายโจร ชนิ ด
สารสกัดน�้ำ (พัฒนาโดยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์) และสารสกัด
แอลกอฮอล์ในขนาดยาที่สูงขึ้น โดยได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยบางส่วนจากกองทุนภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย เพื่อน�ำไป
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 และเพื่อท�ำการศึกษาในผู้ป่วยโรคตับอักเสบและโรคมะเร็งท่อน�้ำดีต่อไป
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ความร่วมมือกับภาคเอกชน
สถาบั น ฯ ได้ ท� ำ การตรวจ
วิเคราะห์ปริมาณสารส�ำคัญในผลิตภัณฑ์
ฟ้าทะลายโจรที่มีจ�ำหน่ายในท้องตลาด
ผลที่ ไ ด้ พ บว่ า สารส� ำ คั ญ ที่ อ อกฤทธิ์
มีความแปรปรวนมาก ซึ่งมีปัจจัยมาจาก
อายุ ก ารเก็ บ เกี่ ย ว คุ ณ ภาพดิ น น�้ ำ
อุ ณ หภู มิ และการให้ ปุ ๋ ย ในช่ ว งการ
ระบาดของโรคโควิด-19 สถาบันฯ ได้ให้
ความร่วมมือกับส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข
ในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
สารส�ำคัญในผลิตภัณฑ์ฟ้าทะลายโจรให้กับภาคเอกชนและภาครัฐ เพื่อเป็นการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนน�ำไปใช้
โดยมีการวางแผนงานที่จะเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์ให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชนต่อไป ซึ่งขณะนี้สถาบันฯ อยู่ระหว่าง
เตรียมด�ำเนินการเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบตั กิ าร (Interlaboratory Comparison) กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
เพื่อขอการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส�ำหรับการตรวจวิเคราะห์สารส�ำคัญในฟ้าทะลายโจร เพื่อให้
การบริการแก่ภาคอุตสาหกรรมต่อไป และยังมีความร่วมมือกับภาคเอกชนด้านต่างๆ ดังนี้
บริษัท ปานะโอสถ จ�ำกัด (Panaosod Co.,Ltd.) เป็นบริษัท
ที่พัฒนาจากโรงงานผลิตยาสมุนไพรแผนโบราณ สถาบันฯ ได้มีการท�ำ
ข้ อ ตกลงความร่ ว มมื อ ในการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ก ารผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ
การเตรียมสารสกัดแบบผงแห้ง และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
ฟ้าทะลายโจรให้กบั บริษทั ปานะโอสถ จ�ำกัด และได้สง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญเข้าไป
ให้ค�ำแนะน�ำด้านเทคนิคในการท�ำสารสกัดฟ้าทะลายโจรแบบผงแห้ง
เพื่อขึ้นทะเบียนสารสกัดมาตรฐานฟ้าทะลายโจรกับกองผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีมูลนิธิจุฬาภรณ์
เป็นผู้ถือทะเบียน และในส่วนโรงงาน ได้ช่วยให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการปรับปรุงเพิ่มส่วนของโรงงานในการผลิตสารสกัด
สมุนไพรตามมาตรฐาน Good Manufacturing Practice (GMP) ซึ่งบริษัท ปานะโอสถ จ�ำกัด ได้ผ่านการตรวจประเมิน GMP
โรงงานผลิตสารสกัดมาตรฐานสมุนไพรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
บริษัท โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จ�ำกัด
(OREX TRADING Company Limited)
สถาบันฯ ได้มกี ารท�ำข้อตกลงให้ บริษทั โอเร็กซ์ เทรดดิง้ จ�ำกัด เป็นผูแ้ ทน
จ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสถาบันฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ โดยใช้สารสกัดมาตรฐานฟ้าทะลายโจร
เป็น Active Pharmaceutical Ingredient (API) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือแพทย์
และเวชส�ำอาง เช่น สบู่เหลวล้างมือผสมฟ้าทะลายโจร และแอลกอฮอล์เจล
ผสมฟ้าทะลายโจร ซึ่งมีคุณสมบัติลดอาการระคายเคืองผิวหนัง ยับยั้งเชื้อ
แบคทีเรียและไวรัส เป็นต้น
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งานวิจัยที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ

• การผลิตสารสกัดฟ้าทะลายโจรในระดับอุตสาหกรรม โดยบริษัท ปานะโอสถ จ�ำกัด และมีการเตรียมข้อมูล
ทางวิชาการต่างๆ เพื่อขึ้นทะเบียนสารสกัดน�้ำฟ้าทะลายโจรกับกองผลิตภัณฑ์สมุนไพร ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กระทรวงสาธารณสุข เป็นรายแรกของประเทศไทย
• เนื่องจากสารสกัดฟ้าทะลายโจรมีการก�ำหนดมาตรฐานโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (เลขที่ มอก. 2928-2562)
เพื่อจ�ำหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ สารมาตรฐานอ้างอิง (Reference Standard) ต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมี
ราคาแพง ดังนั้น สถาบันฯ จึงมีแผนที่จะด�ำเนินการผลิตขึ้นใช้เอง และจ�ำหน่ายให้แก่หน่วยงานในประเทศ
• การขอการรับรองห้องปฏิบัติการมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ในการตรวจวิเคราะห์สารส�ำคัญในฟ้าทะลายโจร
เนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีห้องปฏิบัติการในประเทศที่ได้รับการรับรองในการตรวจวิเคราะห์สารส�ำคัญในฟ้าทะลายโจร
และไม่มีหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศด�ำเนินการทดสอบความช�ำนาญ (Proficiency Testing) ของห้องปฏิบัติการ
ในการวิเคราะห์ฟ้าทะลายโจร สถาบันฯ จึงได้ประสานกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในการด�ำเนินการเปรียบเทียบ
ผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ (Interlaboratory Comparison) ภายในปี 2564 นี้
• การพัฒนาต�ำรับยา (ยาพัฒนาจากสมุนไพร) ที่มีสารสกัดฟ้าทะลายโจรของสถาบันฯ เป็นสารออกฤทธิ์หลัก
(Active Pharmaceutical Ingredient – API) เพื่อใช้ในการรักษาโรคที่ทางสถาบันฯ มีข้อมูลการศึกษาทางเภสัชวิทยา
และพิษวิทยาเพียงพอว่าฟ้าทะลายโจรสามารถรักษาโรคให้หายได้อย่างปลอดภัย
ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดฟ้าทะลายโจร
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นักวิจัยสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ร่วมมือตรวจการปนเปื้อนโรคโควิด-19
ในน�้ำเสียจากชุมชนที่มีการระบาดของโรค
เนือ่ งด้วยสถานการณ์ปจั จุบนั ทีป่ ระเทศทัว่ โลกรวมถึงประเทศไทย ได้เผชิญ
กับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มาตั้งแต่ปลาย พ.ศ. 2562
กลุ่มนักวิจัยจากต่างประเทศจึงได้พัฒนาวิธีการตรวจหาสารพันธุกรรมของไวรัส
SARS-CoV-2 ในน�้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน ซึ่งประกอบด้วยน�้ำเสียจากการขับถ่าย
การซักล้างท�ำความสะอาดและอื่นๆ พบว่า สามารถตรวจพบสารพันธุกรรมของ
เชื้อไวรัสในน�้ำเสีย และสามารถใช้เป็นดัชนีบ่งชี้การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของกลุ่มประชากรทั้งที่แสดงอาการและไม่แสดงอาการอย่างได้ผลดี โดยข้อมูล
สามารถน� ำ มาประกอบกั บ ข้ อ มู ล การตรวจทางการแพทย์ เพื่ อ ใช้ ส นั บ สนุ น
การก�ำหนดมาตรการทางสาธารณสุข เช่น การเฝ้าระวังโรค การตรวจคัดกรองหา
ผู้ที่ติดเชื้อเชิงรุก การควบคุมการแพร่กระจายภายในชุมชน เป็นต้น
ปัจจุบัน การตรวจน�้ำเสียเพื่อเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19
ได้ถูกน�ำมาใช้ในกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และเมื่อเร็วๆ นี้ ทางสหภาพยุโรปได้
ออกประกาศให้ประเทศสมาชิกทุกประเทศด�ำเนินการตรวจสารพันธุกรรมของ
ไวรัส SARS-CoV-2 ในน�้ำเสียจากชุมชนภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564
ในประเทศไทยกลุ่มวิจัยที่ประกอบด้วย ดร.ขวัญรวี สิริกาญจน นักวิจัย
เชี่ยวชาญประจ�ำห้องปฏิบัติการวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ร่วมกับ ดร.จตุวัฒน์ แสงสานนท์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.สุรพงษ์ รัตนกุล อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ด�ำเนินการร่วมกับกรมอนามัย เพื่อสร้างความร่วมมือ
พัฒนาแนวทางเฝ้าระวังไวรัสโคโรนา 2019 ในน�้ำเสียชุมชน โดยเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2564
ในเบือ้ งต้น คณะผูว้ จิ ยั ได้ดำ� เนินการวิเคราะห์ตวั อย่างน�ำ้ เสียจากอาคาร
ที่พักอาศัยของแรงงานต่างด้าวและตลาดในพื้นที่ที่มีการระบาด ซึ่งเก็บโดย
ส�ำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม กรมอนามัย และท�ำการวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วย
วิธีพีซีอาร์เชิงปริมาณ ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก
คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ด้ ว ยความอนุ เ คราะห์ จ าก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์ฯ ผลการศึกษาจะเป็น
ประโยชน์ต่อการระบุสถานการณ์การติดเชื้อโรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากร
ทัง้ ทีแ่ สดงอาการและทีไ่ ม่แสดงอาการ และจะเป็นประโยชน์ตอ่ การวางแนวทาง
การเฝ้าระวังการระบาดด้วยน�้ำเสียชุมชนในระดับประเทศ
นอกจากนี้ คณะผูว้ จิ ยั ได้ประสานความร่วมมือกับส�ำนักการระบายน�ำ้
กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจวัดสารพันธุกรรมของไวรัส SARS-CoV-2
ในน�ำ้ เสียชุมชนทีร่ วบรวมเข้าสูโ่ รงบ�ำบัดน�ำ้ เสียของกรุงเทพฯ ซึง่ ผลการศึกษา
จะน� ำ มาวิ เ คราะห์ แ ละประกอบการวางแผนเฝ้ า ระวั ง การระบาดของ
โรคโควิด-19 ในกลุ่มประชากรในเขตกรุงเทพฯ ต่อไป
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รู้จักมูลนิธิจุฬาภรณ์

มูลนิธิจุฬาภรณ์

ช่วยเหลือ...เพื่อปวงประชา
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ
วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
องค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ ทรงตระหนักถึงปัญหาด้านสุขภาพ
ของเหล่าราษฎร อันเกิดจากการขาดแคลนบุคลากรด้านการแพทย์
และสาธารณสุข รวมถึงปัญหาการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ทยี่ งั ขาดการสนับสนุนทีด่ ี จึงทรงก่อตัง้ “กองทุนจุฬาภรณ์”
ในขัน้ ต้น เพือ่ ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การวิจยั การด�ำเนินงาน
ทางการแพทย์และการสาธารณสุข และต่อมาได้พระราชทานเงินทุนจุฬาภรณ์ จ�ำนวน 1 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียนจัดตั้ง
“มูลนิธิจุฬาภรณ์” เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2529 เพื่อด�ำเนินงานสนองพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะน�ำความก้าวหน้าและ
พัฒนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎร

พระเมตตาเพื่อบรรเทาทุกข์สาธารณภัย
นอกจากงานสนับสนุน “วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต” แล้ว
มูลนิธจิ ฬ
ุ าภรณ์ยงั ด�ำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์อนื่ หลากหลายรูปแบบ
ตามแนวพระด�ำริองค์ประธานมูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสงเคราะห์ประชาชน
ทั่วประเทศที่ประสบกับความเดือดร้อน หรือปัญหาการขาดแคลน ดังเช่น
ในเวลาที่ต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์ต่างๆ อันไม่คาดคิด
กิจกรรมสาธารณประโยชน์ของมูลนิธิจุฬาภรณ์ ส�ำหรับผู้ได้รับผลกระทบ
กระทันหันจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ การบรรเทาทุกข์อย่างเร่งด่วน ด้วยการ
น�ำสิ่งของพระราชทานซึ่งเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคที่จ�ำเป็นไปมอบให้ในพื้นที่
ที่ราษฎรก�ำลังประสบกับภัยหนาว ภัยแล้ง อุทกภัย หรือวาตภัย และเมื่อ
พ.ศ. 2563 ในช่วงเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา ภัยพิบัติยังรวมถึงการระบาดของไวรัส
โคโรนา (โควิด-19) ซึ่งคุกคามสุขภาพและชีวิตของชาวไทยและประชากรทั่วโลก
องค์ประธานมูลนิธจิ ฬุ าภรณ์จงึ โปรดให้สำ� นักกิจกรรมพิเศษ สถาบันวิจยั จุฬาภรณ์
ลงพื้นที่โครงการทับทิมสยาม 01 จังหวัดตราด โครงการทับทิมสยาม 03 และ 05
จังหวัดสระแก้ว โครงการทับทิมสยาม 04 จังหวัดสุรินทร์ และโครงการทับทิม
สยาม 06-07 จังหวัดศรีสะเกษ รวมถึงโครงการจุฬาภรณ์พัฒนา 1-4 ในจังหวัด
นครศรีธ รรมราช เพื่อมอบความช่วยเหลือที่องค์ป ระธานมูลนิธิ จุฬ าภรณ์
พระราชทานแก่ราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคระบาดนี้
ท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด ยังมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศ
เป็นระยะๆ จนถึงปลาย พ.ศ. 2563 คือ อุทกภัยใน 9 จังหวัด (จันทบุรี สุโขทัย
เพชรบูรณ์ นครราชสีมา ปราจีนบุรี สระแก้ว พัทลุง ตรัง และนครศรีธรรมราช)
น�ำ้ ป่าทีไ่ หลหลากมาท่วมขังสร้างความเสียหายให้บา้ นเรือน
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อย่างฉับพลัน ด้วยพระเมตตา องค์ประธาน
มูลนิธิจุฬาภรณ์โปรดให้น�ำการสงเคราะห์ไปยังราษฎร
ที่ ป ระสบอุ ท กภั ย ทั น ที นอกจากนี้ ยั ง มี ผู ้ ป ระสบภั ย หนาวที่ จั ง หวั ด
นครราชสีมาด้วย ซึ่งก็ได้รับความช่วยเหลือเช่นกัน สิ่งของพระราชทานต่างๆ เหล่านี้
ยังได้ครอบคลุมไปถึงพระสงฆ์ ผู้ป่วยติดเตียง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่
ตลอดปี 2563 จึงมีการมอบชุดสิ่งของพระราชทานเป็นจ�ำนวนกว่า 10,000 ชุด
นับเป็นพระกรุณาธิคุณและก�ำลังใจที่ยิ่งใหญ่แก่ปวงชนชาวไทย
วิกฤติการณ์ธรรมชาติและโรคระบาดเกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิดเสมอ
และในทุกครั้งจะมีผู้ที่ได้รับผลกระทบเป็นจ�ำนวนมาก มูลนิธิจุฬาภรณ์
จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลร่วมปันน�้ำใจให้พี่น้องไทย ร่วมบริจาคเพื่อให้
มูลนิธจิ ฬ
ุ าภรณ์สามารถกระจายความช่วยเหลือไปยังทุกแห่งทีม่ ผี เู้ ดือดร้อน
อย่างทันท่วงทีและทั่วถึง เพื่อเป็นพลังให้น้องพี่เหล่านั้นสามารถรับมือกับ
วิกฤติต่างๆ อย่างเข้มแข็ง และสามารถก้าวเดินต่อไปได้ในวันข้างหน้า
b  การด�ำเนินงานให้ความช่วยเหลือของมูลนิธิจุฬาภรณ์ b
ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยยากไร้
ในพระอนุเคราะห์ และช่วยเหลือ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

56%

สร้างอนาคตให้เยาวชน
ที่ยากไร้ มอบโอกาส
ทางการศึกษา
อุปการะค่าเล่าเรียน

15%

บรรเทาความเดือดร้อน
ผู้ประสบภัยพิบัติทั่วประเทศ

10%

จัดหาเวชภัณฑ์แก่
หน่วยแพทย์เคลื่อนที่
มอบเครื่องมือแพทย์
ที่จ�ำเป็นแก่โรงพยาบาล

8%

สงเคราะห์ผู้พิการ
อุปการะเด็กกำ�พร้า

6%

สนับสนุนมูลนิธิ
และหน่วยงานต่าง ๆ

5%

ร่วมสมทบทุนกับ “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ผ่านการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 026-2-52296-1
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“มูลนิธิจุฬาภรณ์”

ช่วยเหลือพี่น้องชาวไทย ผู้เจ็บป่วย ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส
สนับสนุนการศึกษา และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการแพทย์
เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

โครงการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์
พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)
ณ วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี
มูลนิธิจุฬาภรณ์ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนโครงการ
สร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา
พระมหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานบรรจุ
อัฐิธาตุเครื่องอัฐบริขาร เก็บรวบรวมประวัติและหนังสือของ
หลวงตาพระมหาบัว เป็นสถานที่เผยแพร่ธรรมะ ค�ำสอน และเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน เพื่อเตือนใจให้ชนรุ่นหลัง
ได้ร�ำลึกถึงคุณูปการของท่านทั้งในทางโลกและทางธรรม และ
ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุน “มูลนิธิจุฬาภรณ์” ถื อ เป็ น แบบอย่ า งในการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต น ท� ำ ความดี เ พื่ อ
สามารถสนับสนุนได้ด้วยวิธี ดังนี้
ความวัฒนาถาวรของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติสบื ต่อไป
 เงินสด น�ำส่งโดยตรงที่ ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ ชั้น 2
ผู้ที่สนใจร่วมสมทบทุนโครงการฯ
อาคารบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ พร้อมทั้งรับใบเสร็จรับเงิน
สามารถฝาก/โอนเงิน ผ่านทางธนาคาร
 โอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี ชื่ อ บั ญ ชี มู ล นิ ธิ จุ ฬ าภรณ์ เลขที่ บั ญ ชี
ชื่อบัญชี “มูลนิธิจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ฯ หลวงตามหาบัว
026-2-52296-1 บั ญ ชี อ อมทรั พ ย์ ธนาคารไทยพาณิ ช ย์
ณ วัดป่าบ้านตาด”
สาขารามาธิบดี และส่งหลักฐานการบริจาคพร้อมที่อยู่ไปที่
ธนาคารกรุงเทพ สาขาหลักสี่พลาซ่า บัญชีสะสมทรัพย์
โทรสาร 0-2553-8527 เพื่อรับใบเสร็จรับเงิน
เลขที่บัญชี 229-0-98333-3
 สั่งจ่ายเช็ค/แคชเชียร์เช็ค ในนามมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส่ง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
หลักฐานทางไปรษณียไ์ ปทีม่ ลู นิธจิ ฬุ าภรณ์ เพือ่ รับใบเสร็จรับเงิน
นางอรวรรณ ระพิทย์พันธ์ โทรศัพท์ 0-2553-8511
นางสาวเสาวรินทร์ สระจันทร์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8
ข้อมูลเพิ่มเติม
โทรสาร 0-2553-8527
ฝ่ายการเงิน มูลนิธิจุฬาภรณ์ โทรศัพท์ 0-2553-8697-8
เจ้าของ มูลนิธิจุฬาภรณ์ เลขที่ 54 ถนนก�ำแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 0-2553-8555 เว็บไซต์ http://www.cri.or.th
จัดท�ำโดย มูลนิธิจุฬาภรณ์ ที่ปรึกษา เลขาธิการมูลนิธิจุฬารณ์ และคณะผู้บริหารสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
ผู้จัดท�ำ คณะท�ำงานวารสารมูลนิธิจุฬาภรณ์ และส�ำนักบริหาร สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  
โทรศัพท์ 0-2553-8555 ต่อ 8631 โทรสาร 0-2553-8527 อีเมล info@cri.or.th

